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Bãncile germane
acceptã preschimbarea
obligaþiunilor elene

Majoritatea bãncilor germane vor
accepta înþelegerea negociatã de
Institutul pentru Finanþe Internaþio-
nale (IIF) privind reducerea datoriei
Greciei, prin preschimbarea obliga-
þiunilor elene pe care le deþin, con-
form unor surse apropiate situaþiei,
citate de presa strãinã.

În timp ce expunerea bãncilor ger-
mane pe datoria guvernamentalã a
Greciei are o valoare nominalã de
circa 15 miliarde euro, în cele mai
multe cazuri valoarea contabilã a ac-
tivelor a fost revizuitã în scãdere cu
circa 75%.

“FMS Wertmanagement”, cel mai
mare creditor german al Greciei, cu
o expunere de opt miliarde de euro,
va accepta reducerea datoriei elene,
conform surselor.

Depozitele bancare
din Grecia au scãzut
cu 70 miliarde dolari,
din 2009

Depozitele bancare constituite în
Grecia au scãzut cu 70 de miliarde de
dolari de la debutul crizei, în 2009,

potrivit unei de-
claraþii fãcute
ieri de ministrul
elen de Finanþe,
Evangelos Ve-
nizelos. Oficia-
lul elen a preci-
zat cã doar 16
miliarde de
euro din fondu-

rile retrase din bãncile greceºti au
ieºit din þarã, majoritatea ajungând
în Marea Britanie.

Spania trebuie sã taie
cheltuielile bugetare
cu 30 de miliarde euro

Mãsurile de ajustare a cheltuieli-
lor publice ale Spaniei, astfel încât
anul acesta sã fie respectatã þinta de
deficit de 5,8% din PIB (þintã anun-
þatã anterior de premierul Mariano
Rajoy, care depãºeºte limita stabilitã
de comun acord cu Bruxelles-ul, de
4,4% pentru anul acesta), vor presu-
pune reduceri de aproximativ 30 de
miliarde de euro, a anunþat ieri mini-
strul spaniol al Economiei, Luis de
Guindos, potrivit Agerpres.

Pe fondul informaþiilor potrivit
cãrora guvernul de la Madrid ar
încerca sã negocieze cu Bruxelles-ul
flexibilizarea þintei de deficit pentru
anul acesta (în condiþiile unui deficit
public de 8,51% din PIB în 2011), ºi
în aºteptarea proiectului de buget
pentru 2012, De Guindos a arãtat cã
situaþia este dificilã din cauza
“moºtenirii” economice a anterioru-
lui guvern socialist.

Nou record de depozite
overnight la BCE

Nivelul depozitelor overnight
constituite de bãncile comerciale din
zona euro la Banca Centralã Euro-
peanã (BCE) a atins, vineri, o nouã
valoare record, pentru a doua zi la
rând, dupã ce instituþia de la Frank-
furt a lansat cea de-a doua operaþiune
de refinanþare pe 36 de luni.

(Citiþiarticolul integral înpagina16)
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Exporturile de energie,
factorul major de dezvoltare a Rusiei
l Vladimir Putin vrea un complex energetic comun cu Europa

S
trategia energeticã a Rusiei
pe 20 de ani, care cuprinde
intervalul 2010 – 2030 ºi a
fost aprobatã în noiembrie

2009, prevede cã exporturile de re-
surse energetice vor rãmâne factorul
major de dezvoltare a þãrii, însã im-
pactul acestora asupra economiei va
scãdea.

Conform documentului, ratele de
creºtere a exporturilor de energie vor
încetini treptat, iar volumul lor se va
stabiliza pânã la sfârºitul perioadei.
Tendinþa este în concordanþã cu poli-
ticile economice ale statului pe ter-
men lung, care se axeazã pe diversi-
ficarea structurii economice ºi redu-
cerea dependenþei þãrii de exporturi-
le de energie.

Europa ºi þãrile din Comunitatea
Statelor Independente (CSI) vor
rãmâne principalele pieþe de desfa-
cere pentru combustibilii din Rusia,
aratã strategia. Potrivit acesteia, Ru-
sia va implementa mãsuri pentru re-
ducerea riscurilor de tranzit, inclusiv
dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea în con-
tinuare a infrastructurii de export pe
scarã largã pentru a asigura aprovi-
zionarea fiabilã a acestor pieþe cu
energie din Rusia.

În acelaºi timp, proporþia pieþe-
lor europene de energie în volumul
total al exporturilor de profil din
Rusia se va reduce în mod con-
stant, ca urmare a diversificãrii li-

vrãrilor cãtre de Est (China, Japo-
nia, Coreea, alte þãri din regiunea
Asia-Pacific). În plus, pânã la
sfârºitul fazei a treia a implementã-
rii Strategiei, proporþia pieþelor de
energie din Est în exporturile ener-
getice de hidrocarburi lichide ale
Rusiei (petrol ºi produse petrolie-
re) ar trebui sã creascã de la nivelul
actual de 6% la 22-25%.

Complex energetic comun
cu Europa

Vladimir Putin, ales duminicã în
funcþia de preºedinte al Rusiei, de-
clarã: “Trebuie sã þinem cont de o
cooperare mai extinsã în domeniul
energiei, inclusiv formarea unui
complex energetic european comun.
Conducta de gaze Nord Stream, care

trece pe sub Marea Balticã, ºi gazo-
ductul South Stream, pe sub Marea
Neagrã, sunt paºi importanþi în aceas-
tã direcþie. Aceste proiecte au spriji-
nul mai multor guverne ºi implicã
cele mai importante companii ener-
getice europene”.

V. RIBANA
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Petre Pavel Szel: “Dominantã rãmâne
restructurarea portofoliului de acþiuni”

Petre Pavel Szel, preºedintele
“SAI Muntenia”, companie
care administreazã SIF4

“Muntenia”, se declarã relativ mul-
þumit de rezultatele obþinute, anul
trecut, de SIF4 dat fiind con-
textul economic în care socie-
tatea a activat.

“Anul 2011 a fost un an
destul de bun. Am realizat cea
mai mare parte din ansamblul
tranzacþiilor pentru valorifi-
carea acþiunilor BCR, fapt
care a reprezentat obiectivul
nostru principal stabilit, de alt-
fel, ºi în cadrul adunãrii gene-
rale a acþionarilor”.

Profitul net înregistrat de
SIF “Muntenia”, anul trecut, a
fost de 65,33 milioane de lei,
cu 10,09% mai mic faþã de
2010, iar activele societãþii de
investiþii au fost în valoare de 1,322
miliarde de lei, cu 14,4% mai mici
faþã de începutul anului, scãdere mai
micã decât a indicilor bursieri.

Societatea de investiþii financiare
urmeazã ca, în douã sãptãmâni, sã îºi
publice programul de activitate,

obiectivele pentru acest an ºi pro-
gramul bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli. Domnul Szel, cu toate cã nu ne-a
putut da detalii despre viitoarele in-
vestiþii pe care intenþioneazã sã le

facã SIF4, ne-a spus cã activitatea
din acest an va fi caracterizatã de
continuitate.

“Dominantã rãmâne, ºi în acest
an, restructurarea portofoliului de
acþiuni. Aproximativ 80% din acþiu-
nile SIF “Muntenia” provin din por-

tofoliul iniþial FPP (n.r. Fondul Pro-
prietãþii Private), iar pânã acum,
având în vedere condiþiile existente
pe piaþã în toþi aceºti ani, restructura-
rea nu s-a putut face într-o mãsurã

mai mare. Acest lucru nu
înseamnã cã SIF4 nu a iniþiat
sau nu a sprijinit, inclusiv fi-
nanciar, activitãþi de restruc-
turare importante în cadrul
societãþilor din portofoliu. În
acest an, unul dintre obiecti-
vele principale îl reprezintã fi-
nalizarea tranzacþiilor cu ac-
þiuni BCR ºi înlocuirea cu tit-
luri Erste, respectiv cu bani”,
ne-a spus preºedintele “SAI
Muntenia”.

La jumãtatea lunii septem-
brie 2011, grupul austriac
“Erste” a încheiat un acord de
principiu cu SIF “Muntenia”

(n.r. alãturi de alte trei SIF-uri) pentru
preluarea unui pachet de 24,12% din
acþiunile BCR, o parte din tranzacþiile
aferente fiind încheiate anul trecut.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 14)

Traian Bãsescu:
“România are
perspectiva
independenþei
energetice totale”
l Potrivit “OMV Petrom”
ºi “ExxonMobil”, este
prea devreme pentru a
determina dacã blocul
“Neptun” se va dovedi
exploatabil comercial

Exploatarea zãcãmântului de
gaze din Marea Neagrã, anun-
þatã în urmã cu douã sãptãmâni

de “OMV Petrom” ºi “ExxonMobil”,
ar putea începe în 2015-2017, a decla-
rat, ieri, preºedintele Traian Bãsescu.
Potrivit domniei sale, din acel mo-
ment, þara noastrã va putea fi indepen-
dentã energetic.

“S-a descoperit un zãcãmânt în pe-
rimetrul Neptun, de circa o sutã de
miliarde de metri cubi ºi perspective
similare sunt pentru alte câteva depo-
zite care vor fi prospectate în perioa-
da urmãtoare”, a declarat, ieri, Traian
Bãsescu, dupã ce a vizitat nava de fo-
raj marin “Deepwater Champion” a
companiei “ExxonMobil”.

Domnia sa a precizat cã, anul trecut,
þara noastrã a consumat 14,2 miliarde
metri cubi gaze, din care 11,4 miliarde
producþie internã ºi import 3 miliarde.
“Faceþi socoteala câþi ani ne-ar ajunge
depozitul gãsit pentru a nu mai impor-
tagaze.Româniaareperspectiva inde-
pendenþei energetice totale”.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 11)

BURSELE LOCALE ÎªI RECUNOSC
PROBLEMELE

BVB ºi Sibex spun cã se vor
alinia la directivele europene
l Potrivit CNVM, tranzacþiile “deal” de la BVB ºi
ordinele “Iceberg” de la Sibex nu respectã MiFID

Reprezentanþii celor douã
burse locale, de la Bucureºti
ºi de la Sibiu, ne-au spus cã

se vor alinia directivelor europene,
dupã ce Gabriela Anghelache,
preºedintele Comisiei Naþionale a

Valorilor Mobilia-
re, ne-a declarat,
în cadrul unui in-

terviu, cã tranzacþiile “deal” de la
BVB ºi ordinele “Iceberg” de la Si-
bex nu sunt conforme cu directiva
MiFID (Directiva pieþei instrumen-
telor financiare).

Comisia ºi-a luat angajamentul în
faþa ESMA (European Securities
and Markets Authority) cã, pânã la 1
mai, va modifica aceste practici,
astfel încât acestea sã fie conforme
normelor europene.

Alin Barbu, directorul general in-
terimar al Bursei de Valori Bucureºti,
ne-a spus cã piaþa “deal” urmeazã sã

se alinieze cerinþelor MiFID, Bursa
luând deja mãsuri în acest sens.

Domnia sa ne-a declarat: “Înca-
drarea tranzacþiilor «deal» în preve-
derile normelor europene, atât la
Bursa de la Bucureºti, cât ºi la alte
burse asemãnãtoare, se face în con-
formitate cu dispoziþiile articolului
20 din Regulamentul Comisiei Eu-
ropene 1287/2006”.

Alin Barbu ne-a explicat cã dacã
acum o tranzacþie “deal” are o limitã
minimã de 700 de mii de lei, dupã
alinierea la prevederile europene,
aceastã limitã va fi încadratã în anu-
mite categorii, în funcþie de valoarea
medie a tranzacþiilor.

Cristian Sima, preºedintele Sibex,
recunoaºte cã ordinele “iceberg” nu
se aliniazã prevederilor europene.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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